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Valkininkø staèiatikiai
Regina Laukaitytë
Lietuvos istorijos institutas

Staèiatikiø protojerëjus Piotras Levickis, 1883 m. atvykæs ið Vilniaus paðventinti
Valkininkø cerkvæ, svarstë: kam reikëjo jà rengti ten, kur beveik nëra staèiatikiø gy-
ventojø?1 Jis taip apraðë miestelá: gyventojø daugumà èia, kaip ir beveik visur Ðiaurës
Vakarø kraðte, sudarë þydai, jø buvo iki 2 000, gyveno palyginti nedaug katalikø
ir „beveik minusas – staèiatikiai, – laikinai apgyvendinta kareiviø kuopa, miðkininkas ir vie-
tos ðventikas su negausia ðeima“2. Visos bendruomenës turëjo ðventoves: be katalikø
baþnyèios, veikë dvi sinagogos ir staèiatikiø cerkvë. Staèiatikiø parapija èia buvo ásteigta
dar 1866 m., laikina cerkvë ákurdinta uþdaryto pranciðkonø vienuolyno baþnyèioje.

Staèiatikiø cerkvë ir parapija. Parapijos steigimo iniciatorius buvo Vilniaus ge-
neralgubernatorius von Kaufmanas, 1865 m. gruodþio 24 d. kreipæsis dël to á Ðv. Sinodà.
Ðis sutiko atidaryti Valkininkuose 6 klasës cerkvæ ir paskirti algà jos klebonui3. Laiki-
na cerkvë buvo árengta gana skubotai – 1866 m. rugpjûèio viduryje Vilniaus gubernato-
rius ásakë Trakø apskrities cerkviø statymo komitetui jà ákurdinti pranciðkonø vienuo-
lyno baþnyèioje (ten pat árengti butus ðventikui ir psalmininkui bei mokyklà)4. Praëjus
vos trims mënesiams, lapkrièio 21 d., naujoji Ðv. Nikolajaus cerkvë buvo paðventinta.

Kodël Valkininkuose buvo atidaryta staèiatikiø parapija? Apylinkëje nebuvo
rusø gyventojø – nei seniau èia ásikûrusiø, nei perkeltø kolonistø. Staèiatikiai buvo
vos keli vietos valdþios pareigûnai: valsèiaus raðtininkas, geleþinkelio stoties virði-
ninkas, miðko sargas, miðkininkas, kareiviniø priþiûrëtojai. Atrodytø, buvo atsiþvelgta
á kariuomenës poreikius: pranciðkonø vienuolyne árengtose kareivinëse þiemodavo
Ufos pëstininkø pulko kuopa, kuri vasaros metu bûdavo dislokuojama Varënos po-
ligone. Taèiau Valkininkø cerkvë nepriklausë kariuomenës þinybai, ji buvo skirta
parapijai. Panaðu, kad rusø administracija susidomëjo dar 1832 m. uþdaryto pran-
ciðkonø vienuolyno baþnyèios pastatu, kuriuo niekas nesinaudojo ir tikëjosi nedide-
lëmis sànaudomis já pritaikyti staèiatikiø cerkvei. Valdþia disponavo didþiulëmis
lëðomis – po 1863 m. sukilimo naujø staèiatikiø parapijø steigimui ir jø ðventikø ap-
rûpinimui Ðiaurës Vakarø kraðte caras papildomai skyrë 400 tûkst. rubliø. Tad atsi-
þvelgiant á labai retà Lietuvoje staèiatikiø parapijø tinklà, naujà parapijà, matyt, nutarta
atidaryti Valkininkuose (artimiausios cerkvës buvo uþ 35 varstø – Trakuose ir Aukð-
tadvaryje, uþ 47 varstø – Merkinëje).

Cerkvë buvo ákurdinta pranciðko-
nø baþnyèios antrajame aukðte. Ten pat,
kaip minëta, buvo árengta liaudies mo-
kyklos klasë, ðventiko ir psalmininko bu-
tai. Cerkvës klebonu 1866 m. liepà pa-
skirtas 30-metis Smolensko dvasinës
seminarijos absolventas Joanas Makarev-
skis, atvykæs á Valkininkus su þmona.
Jam patikëtoje parapijoje tuo metu tebu-
vo 75 staèiatikiai5.

1 Ëå âèöêèé  Ï., Îñâÿùåíèå ïðàâîñëàâíîé öåðêâè
â ì. Îëüêåíèêàõ, Ëèòîâñêèå åïàðõèaëüíûå âåäîìîñ-
òè, 1883, № 51, ñ. 468.

2 Ten pat.
3 Vilniaus generalgubernatoriaus 1866 m. vasario
26 d. raðtas Lietuvos ir Vilniaus metropolitui Jo-
sifui, LVIA, f. 605, ap. 2, b. 224, l. 1.

4 Vilniaus gubernatoriaus 1866 m. rugpjûèio 16 d.
raðtas Kauno vyskupui Aleksandrui, ten pat, l. 4.

5 Lietuvos dvasinës konsistorijos 1866 m. liepos
19 d. posëdþio protokolo iðraðas, ten pat, ap. 4,
b. 244, l. 18.
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Staèiatikybës diegimo Valkininkuose procesas prasidëjo
sunkiai. J. Makarevskis uþvertë dvasinæ valdþià skundais dël
savo neturto, nesutarimø su vietos gyventojais ir katalikø atsto-
vaujama valsèiaus valdþia. Jis buvo nepatenkintas caro valdþios
mokama alga – 360 rb per metus, nes neturëjo pajamø ið ma-
þutës parapijos, kuri, be to, nebuvo aprûpinta þeme. Buvusiu
pranciðkonø turtu – 8 deðimtinëmis þemës netoli cerkvës, dviem
eþerais – nuo seno naudojosi du kareiviniø priþiûrëtojai, tad
ðventikas skundësi neturás net darþo, negalás laikyti gyvuliø6.
Skundai buvo iðklausyti – parapijai skirtas 3 033 kv. sieksniø
sklypas darþams, uþ iþdo pinigus pastatyti ûkiniai trobesiai7.

Dar steigiant parapijà, caro valdþia buvo nutarusi atiduo-
ti jai pranciðkonams priklausiusià Þagarinës fermà8, taèiau jà
jau nuomojo Vilniaus valstybiniø turtø rûmø valdytojas Polo-
zovas. Jis, matyt, nenorëjo atsisakyti ðiø pajamø ir surado ju-
ridiná pretekstà: pagal imperijos ástatymus uþdarytø katalikø vienuolynø þemæ buvo
galima perduoti tik rusø kilmës asmenims, juose nieko nebuvo raðoma apie staèiatikiø
parapijas. Ðventikas kurá laikà Þagarinës fermà nuomojo, kol po ilgø susiraðinëjimø
1878 m. Liustracijos komisija pagaliau
sutiko jà perduoti 12-kai metø (76 de-
ðimtines ariamos þemës, pievø ir mið-
ko9). Ferma buvo uþ 21 varsto nuo Valki-
ninkø, todël pats ðventikas joje neûki-
ninkavo, iðnuomodavo kitiems.

J. Makarevskis jautësi Valkinin-
kuose svetimas, konfliktavo su valsèiaus
valdþia. Pagrindinë nesutarimø prieþas-

Cerkvës
su pertvarkytàja
Loreto koplyèia
bendras vaizdas.
1904–1905 m.
A. Daukðos nuotr.
Ið aut. rinkinio

Iliustracijø ðaltinis:
A. Miðkinis, Rytø
Lietuvos miestai ir
miesteliai, I knyga,
Vilnius, 2002,
p. 259

6 Ðventiko J. Makarevskio 1867 m. balandþio mën.
(diena nenurodyta) raðtas metropolitui Josifui, ten
pat, ap. 2, b. 224, l. 21.

7 Þinios apie Valkininkø cerkvæ 1882 m., ten pat,
b. 2377, l. 1.

8 Vilniaus gubernatoriaus 1866 m. rugpjûèio 16 d.
raðtas Kauno vyskupui Aleksandrui, ten pat,
b. 224, l. 4.

9 Þinios apie Valkininkø cerkvæ 1882 m., ten pat,
b. 2377, l. 1.
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tis buvo miestelyje veikusi rusiðka mo-
kykla, kurios mokytojo pareigas jis ëjo
1867–1873 m. (mokykla buvo atidaryta
1857 m. lapkrièio 13 d., 1864 m. joje mo-
kësi 29 berniukai)10. Per tuos metus ðven-
tikas paraðë liaudies mokyklø direkcijai
18 raðtø, kuriuose áskundë septynias vals-
tieèiø namuose þiemomis veikusias da-
raktoriø mokyklas, kaltino valstieèius ne-
leidþiant vaikø mokyklon, neaprûpinant
jos kuru, niekuo neprisidedant prie re-
monto ir t. t.11

Laikina cerkvë antrajame baþny-
èios aukðte buvo gana nepatogi staèiati-
kiams, á jà galima buvo patekti tik staèiais
siaurais laiptais. Kartà beneðant iðsprû-
do mirusiosios karstas. Todël 1874 m.
netoli cerkvës esanèiose parapijos kapinëse buvo pastatyta kop-
lyèia ið Þagarinës katalikø koplyèios, uþdarytos po 1863 m.
sukilimo, ràstø. Vietos rusø valdininkø ir ðventiko pastangomis
buvo surinkta pinigø ðiai koplyèiai árengti, liturginiams reikme-
nims12. Ji buvo paðventinta Dievo Motinos dangun ëmimo titulu.

1877 m. sausá klebonà J. Makarevská pakeitë Pavelas Scepurþinskis, baigæs
1859 m. Lietuvos dvasinæ seminarijà, prieð ðá paskyrimà dirbæs Ukmergëje, ten gavæs
bronzos medalá „Lenkø maiðto numalðinimui prisiminti“. Kaip trumpoje charakte-
ristikoje raðë dekanas, naujasis ðventikas mokëjo giedoti, skaityti ir sakyti pamokslus,
taèiau, anot jo, – „nëra kam”13. Per keliolika parapijos gyvavimo metø staèiatikiø
padvigubëjo, taèiau jø skaièius vis tiek buvo labai menkas: 1882 m. – 187 (paèiuose
Valkininkuose – 33, áskaièiuojant 11 klebono ir psalmininko ðeimos nariø)14. Kiti
gyveno Varënoje ir apylinkës kaimuose. Tad cerkvæ daugiausiai lankydavo Valkinin-
kuose þiemodavæ Ufos pëstininkø pulko kuopos kariai.

Neþiûrint labai maþo parapijieèiø skaièiaus, 1883 m. buvusi pranciðkonø baþ-
nyèia buvo dar kartà perstatyta pagal architekto Aleksejaus Polozovo projektà. Ðá
kartà buvo pakeista ir baþnyèios iðorë –
nugriauti bokðtai, pertvarkytas fasadas,
tad pastatas ágavo cerkvëms bûdingà bi-
zantiná stiliø. Gruodþio 10 d. cerkvë bu-
vo paðventinta Ðv. apaðtalø Petro ir Po-
vilo titulu. Ji galëjo sutalpinti apie 400
þmoniø, tad net paðventinimo apeigas
atlikusiam protojerëjui P. Levickiui, kaip
minëta, kilo klausimas – kam ðiame
miestelyje reikalinga tokia erdvi cerkvë.
Jis vylësi, kad ðventikui punktualiai ir
maldingai laikant pamaldas, uoliai skel-

10Þinios apie staèiatikiø Trakø dekanato kaimo mo-
kyklas 1864 m., ten pat, ap. 3, b. 2079, l. 318.

11Konfidencialus J. Makarevskio 1873 m. geguþës
21 d. raðtas Kauno vyskupui vikarui Josifui, jo
1872 m. gruodþio 16 d. raðto Vilniaus liaudies
mokyklø direkcijos direktoriui ir 1873 m. balan-
dþio 2 d. raðto Vilniaus ðvietimo apygardos glo-
bëjui nuoraðai, LVIA, f. 1537, ap. 1, b. 588, l. 1,
32, 15, 28–29.

12 Ì à ê à ð å â ñ ê è é  È. Èç ì. Îëêåíèê, Ëèòîâñêèå
åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè, 1874, № 34, ñ. 269.

13Þinios apie Valkininkø cerkvæ 1882 m., LVIA,
f. 605, ap. 2, b. 2377, l. 4.

14Ten pat, l. 7.

Cerkvë. Vaizdas
ið pietø pusës.
Apie 1924 m.
J. Kloso nuotr.
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biant Dievo þodá, jà pradës lankyti ne tik staèiatikiai, bet ir kitatikiai. Pasak jo, cerkvës
paðventinimo apeigose dalyvavo daug katalikø, kurie „su tikëjimu ir meile“ priëmë
jo dalijamus kryþelius (ðventikas aiðkino katalikams, kad kartu su cerkve paðventinti
kryþeliai esà ypaè ðventi, neðiojami ant krûtinës apsaugos nuo visokio blogio)15.

Tarpkonfesiniai santykiai. Staèiatikiø ir katalikø bendruomeniø santykiai Val-
kininkuose tikriausiai klostësi panaðiai kaip ir kituose Lietuvos miesteliuose. Nors
atvirø susidûrimø nebuvo, katalikai tretiravo staèiatikius, ðalinosi jø draugijos. Bû-
dingà katalikø elgsenà vaizdþiai apraðë kunigas Pranas Bieliauskas, kurá laikà dirbæs
Valkininkuose ir paraðæs jos baþnyèios istorijà. Anot jo, klebonas Silvestas Gimþaus-
kas (èia dirbæs 1884–1893 m.) stengësi palaikyti su staèiatikiø ðventiku gerus kai-
myninius santykius,

„nes jie buvo reikalingi, kai kuriais atvejais ir naudingi. Taèiau va-
þiuoti su juo viename veþime nenorëjæs, kad ir gavæs buvo pasiûlymø.
Pasiaiðkindavæs, kad „nepritinka kunigui vaþiuoti su þenotu popu“16.

Ðaltas Valkininkø katalikø sutikimas laukë ir parapijas vizituojanèio Vilniaus arki-
vyskupo:

„Kartà turëjo atvykti á Valkininkus staèiatikiø archijerejus aplankyti
savo þinioje esanèià parapijà, ásikûrusià buvusiose vienuoliø prancið-
konø patalpose. Batiuðka, policija, valsèiaus virðaitis Dudutis subruz-
do kuo iðkilmingiau já sutikti. Kadangi gatvë buvo negrásta ir gana
klampi, þydai pasiûlë ir pasiþadëjo duoti pakankamai lentø, kad jomis
bûtø skersai iðklota visa gatvë. Baþnyèios varpai turëjo skambëti.
Lietuviai þydø projektà kloti gatvæ lentomis atmetë, aiðkindamiesi,
kad, girdi, arkliai iðsigandæ gali karietà apversti ir patá archijerejø
priblokðti. O dekanas Gimþauskas, suþinojæs privaèiu keliu apie jo
atvykimà, pasiðalino ið namø, ásakydamas vikarui aiðkintis, kai bus
pareikalauta skambinti, jog jis neturás dekano ágaliojimø.

Archijerejus atvyko penketu arkliø. Vikaras nei policijos, nei
Duduèio ásakymø nepaklausë ir skambinti neleido. Dudutis buvo më-
ginæs per mûro sienà perðokti á ðventoriø ir pats paskambinti, taèiau
parapijieèiams uþprotestavus kiðtis á klebono reikalus, atlyþo“17.

Ðventikai taip pat stengësi patraukti vietos gyventojus á cerkvës pusæ. Jiems
padëjo palankûs ástatymai, ribojæ katalikø baþnytines iðkilmes, vertæ mokinius lankyti
cerkves ir pan. Berods, dël nusiþengimo pastarajam reikalavimui buvo perkeltas á kità
parapijà klebonas S. Gimþauskas (buvo
apkaltintas suagitavæs mokinius, iðrikiuo-
tus eisenai á cerkvæ, pakeliui sprukti á
baþnyèià18). Ðios pastangos nedavë rezul-
tatø. Klebonas J. Makarevskis 1869 m.
skundësi dvasinei valdþiai:

15 Ëåâ èöêèé  Ï. Îñâÿùåíèå ïðàâîñëàâíîé öåðêâè
â ì. Îëüêåíèêàõ, Ëèòîâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñ-
òè, 1883, № 51, ñ. 468.

16Biel iauskas P. Valkininkø baþnyèia ir vienuolynas,
Trakai, 2004, p. 111.

17Ten pat, p. 103.
18Ten pat, p. 110.
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„Katalikybë atkakliai prieðinasi staèiatikybei, savo aðtuoniø tûkstanèiø
gyventojø mase prieð 96 Valkininkø cerkvës abiejø lyèiø staèiatikius
parapijieèius, iðsibarsèiusius 30 varstø plote, – në ið vienos pusës
gyvenime nëra tvirtos ir patikimos atramos!“19

Kaip ir daugelio Lietuvos staèiatikiø parapijø, Valkininkø bendruomenës is-
torija baigësi Pirmojo pasaulinio karo metais. Besiartinant frontui, dauguma rusø
gyventojø tuomet pasitraukë á Rusijà. Evakavosi dvasinë valdþia, beveik visi ðventikai
ir vienuoliai, iðsiveþdami svarbiausius dokumentus ir liturgines vertybes. Valkininkø
klebonas su ðeima taip pat iðvaþiavo á Rusijà ir po karo nebegráþo. Tarpukariu, kai
Valkininkai buvo Lenkijos teritorijoje, buvusiose rusø kareivinëse ásikûrë lenkø pa-
sienio apsaugos korpuso kareiviai. Caro valdþios konfiskuotà pranciðkonø vienuo-
lyno turtà ir þemæ perëmë valstybë. Buvusi cerkvë nebuvo gràþinta Katalikø Baþny-
èiai, joje árengta salë. Anot èia kurá laikà dirbusio kunigo P. Bieliausko, „Baþnyèia
skiriama vaidinimams ir ðokiams. Loreto koplyèia – vieðas klubas“20. Antrojo pasaulinio
karo metais buvusiame vienuolyne taip pat buvo kareivinës. 1944 m. besitraukdami
vokieèiai jas padegë, griuvësiø plytas vëliau iðsineðiojo vietos gyventojai.

Iðvados. Pusæ ðimtmeèio (1866–1915 m.) Valkininkuose veikusi staèiatikiø pa-
rapija yra gana netipiðkas caro valdþios konfesinës politikos pavyzdys. Paprastai
cerkviø atidarymas bûdavo grindþiamas racionaliais apskaièiavimais, atsiþvelgiant
á staèiatikiø skaièiø apskrièiø centruose, didesniuose miesteliuose, apylinkëje ákur-
dinus kolonistø kaimus. Ðiuo atveju ji atsirado katalikø gyvenamoje vietovëje ir de-
monstravo radikalias caro valdþios pastangas po 1863 m. sukilimo integruoti kraðtà
á Rusijos imperijà. Taèiau, kaip ir kitur Lietuvoje, staèiatikybë neplito nei tarp katalikø
lietuviø, nei tarp lenkø, neáleido gilesniø ðaknø.
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1 . Straipsnio santrauka anglø kalba.
2 . Þinios apie autoriø.

19 J. Makarevskio 1869 m. spalio 2 d. praðymas ar-
kivyskupui Makarijui, LVIA, f. 605, ap. 2, b. 224,
l. 40.

20Biel iauskas P. Valkininkø baþnyèia ir vienuolynas,
p. 70.
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